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1. Syksyn	EAKR-haun	sisällöt	(teemojen	kuvaukset,	kriteerit	painoarvoineen,	
erityistavoitteet)		

	
Tausta	käsittelyn	pohjaksi	ja	ehdotus	ohjausryhmän	hyväksyttäväksi:	
6Aika-johtoryhmä	 päätti	 kokouksessaan	 16.5.17,	 että	 seuraava	 EAKR-haku	 järjestetään	
kaksivaiheisena	 14.9.17-19.1.18.	 Johtoryhmä	 antoi	 lisäksi	 ohjausryhmälle	 sekä	 6Aika-
kaupunkikoordinaattoreille	lisäevästystä	haun	sisällön	tarkentamiseen.	Ohjausryhmä	jatkoi	haun	
sisällön	määrittelyä	kokouksessaan	23.5.	Kokouksessa	ohjausryhmä	päätti	esittää	johtoryhmälle,	
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että	 syksyn	 EAKR-hankehaku	 kohdistuu	 rakennerahasto-ohjelman	 toimintalinjaan	 2	 (Uuden	
tiedon	 ja	 osaamisen	 tuottaminen	 ja	 hyödyntäminen)	 ja	 sen	 erityistavoitteisiin	 3.2	 Uusiutuvan	
energian	 ja	 energiatehokkaiden	 ratkaisujen	 kehittäminen,	 4.1	 Tutkimus-,	 osaamis-	 ja	
innovaatiokeskittymien	 kehittäminen	 alueellisten	 vahvuuksien	 pohjalta	 sekä	 5.1	 Yritysten	
innovaatiotoiminnan	vahvistaminen.	Haun	sisältöjen	ja	kriteerien	osalta	ohjausryhmä	päätti,	että	
näitä	 työstetään	 vielä	 ohjausryhmän	 ja	 koordinaattorien	 yhteistyöstödokumentissa	 (jossa	
hakuilmoitus-pohja).	 Kaupunkikoordinaattorit	 viimeistelevät	 hakuilmoitustekstin	 kokouksessaan	
8.6.,	jonka	jälkeen	se	tulee	ohjausryhmälle	kuitattavaksi	sähköpostikokouksessa	9.6.	Johtoryhmä	
käsittelee	ohjausryhmän	esityksen	ja	päättää	haun	sisällöistä	kokouksessaan	21.6.	

	
Kaupunkikoordinaattorit	 ovat	 kokouksessaan	 8.16.17	 viimeistelleet	 ohjausryhmän	 ja	
koordinaattorien	 yhteistyöstödokumentin	 pohjalta	 esityksen	 syksyn	 EAKR-haun	 sisällöistä	
(teemojen	 kuvaukset,	 kriteerit	 painoarvoineen,	 erityistavoitteet),	 joka	 on	 lähetetty	 liitteenä	
ohjausryhmälle	9.6.	sähköpostikokousta	varten.		

	
Esitys:	6Aika-ohjausryhmä	hyväksyy	ja	esittää	pohjaesityksen	mukaisesti	johtoryhmälle	
päätettäväksi	syksyn	EAKR-haun	sisällöt	(teemojen	kuvaukset,	kriteerit	painoarvoineen,	
erityistavoitteet).		

	
______________________________________________________________________________	
	
Asian	käsittely	sähköpostikokouksessa:		
	
Ohjausryhmä	käsitteli	asian	sähköpostikokouksessaan	9.6.2017.	Kokouksen	aikana	Marko	Puhtila	
esitti,	 että	 MyData	 pudotettaisiin	 aihealuelistauksesta	 pois	 (muilta	 osin	 pohjaesitys	 on	
hyväksyttävissä).	Kimmo	Viljamaa	ja	Päivi	Sutinen	hyväksyivät	pohjaesityksen,	mutta	toivat	myös	
esille,	 että	 MyData	 sopisi	 paremmin	 horisontaaliksi	 teknologiaksi.	 Päivi	 Sutinen	 lisäsi,	 että	
MyData	 voi	 liittyä	 kaikkien	 kolmen	 teeman	 toteutuksissa	 kehitettäviin	 palveluihin	 ja	
horisontaalisena	 se	 fokusoisi	 kehittämistä	 paremmin	 kaupunkien	 haasteiden	 ratkaisuun.	
Yrityspalvelukokonaisuus	 –teemaan	 liittyen	 Sutinen	 kommentoi,	 että	 teema	 vaatii	 hakuinfossa	
merkittävää	selkeytystä	hakijoille,	jotta	hakijat	ymmärtävät,	ettei	siinä	ole	kyse	olemassa	olevien	
yrityspalveluiden	oman	toiminnan	kehittämisestä.	
	
Anne	 Miettinen	 kertoi,	 että	 pohjaesitys	 on	 hyväksyttävissä	 pienin	 lisäyksin.	 Kohtaan	 ”kaikissa	
edellä	mainituissa	 teemoissa	 on	 siten	 toivottavaa	 edistää	 uusien	 teknologioiden	 käyttöönottoa	
(esimerkiksi	MyData,	BigData,	3D-mallit,	AR/VR/MR,	 IoT,	 robotiikka,	 tekoäly,	 lohkoketjut)”	 tulisi	
lisätä	 sanan	 ”teknologioiden”	 lisäksi	 sana	 “toimintamallien”	 (sillä	 MyData	 on	 toimintamalli)	 ja	
sana	“avoin	data”.	Seppo	Haataja	kannatti	ehdotusta.		
	
Kimmo	Heinonen,	Aarne	Kultalahti,	 Seppo	Haataja	 ja	Antti	 Taronen	hyväksyivät	 pohjaesityksen	
sellaisenaan.		
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Lopuksi	 Päivi	 Sutinen	 esitti	 annettujen	 kommenttien	 ja	 muutosehdotusten	 pohjalta	 seuraavaa	
kompromissiehdotusta,	 jossa	 MyData	 on	 poistettu	 alun	 teemalistauksesta	 ja	 Anne	 Miettisen	
ehdotukset	on	lisätty	tekstiin:		
	
Tässä	 haussa	 kaupungit	 toivovat	 erityisesti	 seuraavaan	 kolmeen	 aihealueeseen	 kohdistuvia	
hankeideoita:	
·		Kestävän	kehityksen	älyratkaisut	
·		Ikääntyvän	väestön	hyvinvointipalvelut	
·		Yrityspalvelukokonaisuuksien	kehittäminen	
…	
		
6Aika-strategian	 tavoitteena	 on	 kehittää	 älykkäitä	 ja	 kestäviä	 palveluita.	 Kaikissa	 edellä	
mainituissa	 teemoissa	 on	 siten	 toivottavaa	 edistää	 uuden	 datan,	 uusien	 toimintamallien	 tai	
teknologioiden	 käyttöönottoa	 (esimerkiksi	 AvoinData,	 BigData,	 MyData,	 3D-mallit,	 AR/VR/MR,	
IoT,	robotiikka,	tekoäly,	lohkoketjut).	
		
Poistetaan	tämä:	
MyData	mahdollistaa	henkilötietojen	käytön	digitaalisissa	palveluissa	aiempaa	monipuolisemmin	
ja	samalla	parantaa	yksilön	kontrollia	henkilötietoihinsa.	Aihealueen	hankkeiden	tulee	hyödyntää	
ja	kehittää	MyDatan	periaatteita	 ja	käytänteitä	yritysten	ja	kaupunkilaisten	kanssa	yhteistyössä	
toteutettavien	 käytännön	kokeilujen	 kautta.	 Tuloksena	 syntyy	 parempia	 edellytyksiä	
ihmiskeskeiseen	 henkilötietojen	 hyödyntämiseen	 digitaalisissa	 palveluissa	 ja	 uusia	 innovatiivisia	
palveluita.	
	
Kompromissiehdotusta	ei	enää	kokouksessa	kommentoitu.	

	
Ohjausryhmä	 hyväksyi	 pohjaesityksen	 syksyn	 EAKR-haun	 sisällöistä	 (teemojen	 kuvaukset,	
kriteerit	 painoarvoineen,	 erityistavoitteet)	 muutoin	 paitsi	 MyData	 –teeman	 osalta.	 Tämän	
jättäminen	 varsinaiseksi	 teemaksi	 aihealuelistaukseen	 tai	 sen	 näkyminen	 vain	 horisontaalisena	
teemana	jätetään	johtoryhmälle	päätettäväksi.	Lisäksi	pohjaesitykseen	voidaan	lisätä	ehdotetun	
mukaisesti	sanat	”toimintamalli”	sekä	”avoin	data”.		
	
Pohjaesitys,	sähköpostikokouksessa	käyty	keskustelu	ja	yllä	esitetyt	vaihtoehdot	tuodaan	esille	
ohjausryhmän	 esityksessä	 johtoryhmälle	 syksyn	 EAKR-haun	 sisällöistä	 (teemojen	 kuvaukset,	
kriteerit	painoarvoineen,	erityistavoitteet)	johtoryhmän	kokouksessa	21.6.		
	

	


